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SOLEXTOUR
DOOR DE GELDERSE POORT
De Solex… een verstevigde fiets waarbij je niet hoeft te trappen en die
voorzien is van een klein motortje dat boven het voorwiel gemonteerd
is zou bijna vergeten zijn, maar is helemaal terug! De in de jaren ’60
uit Frankrijk overgewaaide “snorfiets” zal voor velen herkenbaar
jeugdsentiment zijn. Laat oude tijden nog één keer herleven en geniet
samen met uw collega’s van een dagje op de Solex.
Met een toertocht van ongeveer 2½
uur op uw Solex, door het mooie landschap van de Gelderse Poort,
gaat u even helemaal terug in de tijd. U heeft keuze uit 3 tochten.
- De Ooijroute is een tocht van ±35 km die langs de rivier en door
de polder voert.
- De Rijnwaarderoute is een tocht van ±15 km. De tocht is aan de
overkant van de rivier en voert rond de recreatieplas de Byland.
- Vrije routekeuze.

Programma: (Bekijk onze video op youtube of onze site)
13:30 uur:
14:00 uur:
14:30 uur:
17:00 uur:

Ontvangst met koffie/thee en appelgebak.
Enige uitleg van de solex.
Start solextour door de Gelderse Poort
Bij terugkomst in het Koffie en Eethuis de Gelderse Poort
aanschuiven voor een heerlijke barbecue, incl. 2 uur vrij
drinken. (alcoholische drankjes, alleen binnenlands gedistilleerd )
19:00 uur: Einde programma.
Enkele belangrijke mededelingen:
Deelname is op eigen risico, leeftijd vanaf 16 jaar met bromfiets certificaat of 18 jaar met rijbewijs.
Op kleding en/of schoeisel kunnen olie en/of vetvlekken komen, houd hier rekening mee.
Je mag alleen solex rijden op Nederlands grondgebied. Borgsom bedraagt totaal €250,- die u na
afloop terug krijgt als de solexen in de juiste staat terug komen.
Onderstaande prijzen zijn inclusief verzekering, standby-service en brandstof tijdens de solextour.
Arrangement is vanaf 20 personen en inclusief
Ooijroute:
Koffie(2x) met appelgebak, solexhuur, barbecue en incl. 2 uur vrij drinken.

€ 79,50 p/p

Rijnwaarderoute:
Koffie(2x) met appelgebak, solexhuur, ticket veer, barbecue en incl. 2 uur vrij drinken. € 83,00 p/p
Groepen kleiner dan 20 personen extra € 85,- bezorgkosten

Genoemde prijzen zijn in Euro’s en gelden van 1 januari tot en met 31 december 2017.

Wij verzorgen uw: Actief arrangement Ontbijt Lunch Diner Brunch High Tea Koffietafel Indoor barbecue
Pannenkoekenarrangement Receptie Bedrijfsfeest Themafeest Kinderfeest Seminar-/Vergaderruimte
Informatie en boekingen +31 (0)481 - 43 41 82 of bezoek ons op internet: www.de-gelderse-poort.com

